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ד כרוזים שרון נג
ם רו ד ב ב בי א ־ ל ת

 נוטף ש״פיו נאמר שבהם שרון, נגד כרוזים
 מאתמול הנכדה וריח אדם, דם טיפות

 התחפש אשר הטורף הזאב כפיו... ושד־טום
 כשכונות מופץ קורבן,׳ המחפש לצייד
 תנועת פעילי על־ידי תד־אכיב כדרום

 כפעילות עסקה עתה שעד ־׳, ויצירה ״חדווה
הכרתית.

 בשכונות. פעילים כאלף לה שיש טוענת התנועה
ובבת־ים. בחולון

ב ירמיה ד
ב ת ר כו פ ס

 אחרי מצה״ד שנזרק ירמיה, דכ
כיחי תפקידו על קטעי־יומן פידכום

 כלכנון, הפליטים ושיקום לסיוע דה
חסה• המיל עד ספר לפרסם עומד

 גדוייה ממערכה חלק שהוא הספר,
 כסילחמת־ הממשדה מעשי נגד שלו

 עד מדהימים גילויים יכלול הדכנון,
 בדרום־ והסדיני הצבאי הדרג מחדדי
לכנץ.

ד חיילי א ד לי ח א ר ש בי
 טוענים, כרצועה במחנות־הפדיטים פליטים

 מפטרלים הדאד סעד רב־סרן שד שחיילים
 לדבריהם, יל. צה חיילי כמקום כאיזור,
 שונה כצכע סדים הללו החיילים לובשים
ערכית. רק ודוכרים צה״ד, מחיילי
 במחגות־הפליטים האירועים שאחרי טוענים, הפליטים
 לחייהם. חוששים הם בלבנון,

 דרוזיים, לחיילי־צה״ל היא שהכוונה טוען, צה״ל דובר
אחדים. חודשים לפני באיזור מיבצעית בפעילות שהיו

שבויים נורו מדוע ה
 שנורו היריות על אחת מגירסה יותר יש
 כדכנץ. אנצר כמחנה שכויים עד

 שהם משום נורו הם הגירסות, אחת לפי
 לראות להיטיכ כדי לגדר, התקרכו

הסחנה. לפתח שכאו כני־מישפחה

ת חו ר ב ה ה
שיא בצפון ל

 לעצור מצליחה אינה הצכאית המישטרה
מלבנון, שונים מוצרים שד גד־ההברחות את

 שהיא רכי־,ההיקף המיבצעים למרות
מכצעת.

 יוזמה,-והם לגלות בשטח מפקדים התחילו באחרונה
 בחיפושי־פתע. בקווים החיילים את מפתיעים

 השלל כד את מפקד הניח אחד כמיקרה רב. ■שלל במציאת שמסתיימים
 אלקטרוניים מכשירים וכעיקר — שנמצא

 וציווה הארץ, על אחת כשורה — יקרים
 חיילי כל לעיני אותם לדרוס טנק על

היחידה.

ס ה, נרקי ל״  לנו
ס ל כ רו ח ד בו ש ״ ח ה ד

 חלוקת על והליכוד המערך בין מוזר הסדר מסתמן
 עוזי העבודה, נציג הציונית. בהסתדרות התיקים
 רפאל במקום העלייה תיק את לידיו יקבל נרקיס,

 החשוב ההתיישבות תיק ואילו מחרות, קוטלוב־ץ׳
 התחלק עתה שעד דרובלס, למתי בילעדית. יימסר,

 יימסר וכך מתפקידו, כנראה, יפרוש, וייץ העבודה. איש וייץ, רענן הפרופסור עם בתפקידו
 אדץ־ישראל לאיש ההתנחלות עניין כל

השדמה.

ת ראש־וויו־ רו ח ל
 שעמדה ככירה, מוניציפלית אישיות

 מגעים מנהלת לכנסת, המערך של כריטימה
 נפגשה היא זה לצורך לחרדת. הצטרפות עד
כמיפדגה. מרכזיים גורמים עם

 על איסור
ל ה א מ רי־ קו בי

 צה״ד, חיילי עד אוסרת מקומית הוראה
 באוהלי דכקר •המצרי, כגכול המוצבים
 לעדסת־זאת, המצרים, השוטרים המצרים.

 ונעדכים הישראליים, כאוהלים מתארחים
 להזמנה נענים אינם היילי־צה״ד כאשר
אצלם. לכקר

ש צה״ל  חול
ל על בו ג ה ־ ח ד קו נ

 כנקודות־הגכוד מוצבים ישראליים כוחות
 כמקומות המצרי, כגכוד הבעייתיות

 המצרים, דה. שייכים שהם טוענת שישראל
 מנקודות־ כמרחק חונים זאת, לעומת

המחלוקת.

 מתבונן ארי?
ה ר קי ח ה ת־ ד ע לוו

 ועורכי־דין, תחקירנים אייט, 30 של צוות
 ההיסטוריה וענף מישרד־הכיטחון עדכדי

 אריק שיגיש החומר את מכינים כסטכ״ד,
 הטכח כעניין לודעדת־ההקירה שרון

לפניה. להופיע יתבקש כאשר ככיירות,

רי ירידה  במחי
ש שי הח

מור החשייט במחירי גדודה ירידה
 היא הסיכה בשווקים• לאחרונה גשת

 ורכים כחומר, מוצף השוק כפודה:
 שמגדלים מאריחואנה, לעשן עוכרים
 מהשיש, יותר מעט יקרה היא כארץ.

ב זוכה והיא יותר ערב טעמה אך
המעשנים. כקרב גדולה פופולריות

הל שיגו׳  נו
חרור שי אסירים ב

 אפשרות בודקת בתי־הסוהר שירות נציבות
מכתי־כדא. שיחרור־אסירים נוהלי שינוי שד

 בני־מישפחות באז אחת לא כי שהוברר אחרי זאת
 המקובלות, השיחרור שעות אחרי עורכי־דין או

 כעבור או המחרת, ביום לבוא עליהם כי ונענו
שישי. ביום באו אם יומיים,
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 הונהגה למטרה ירי שד הדשה שימה
 דמות, של חד־מימדי קרטון תחת בצה״ל.

 כדמות־אדם. מתנפח ירוק בלון מוצב
עז. כרעש מתפוצץ הוא כד, פוגעים כאשר
 שהוא החייל תחושת תגדל שכך גורסים בצה״ל
 חיה אש באימוני מדובר אין כאשר גם בקרב,

צדדים. שני בין

ד אינו בגין ק פ ת מ
 מנחם ראש־הממשלה, של מקורביו

ה מצבו אחרי בדאגה עוקבים כגין,
 האחרונה כישיכת־הממשדה רפואי.

הנוש למרות דיכר, שלא כימעט הוא
כה• שהועלו החשוכים אים

ש ש ה ח מ ד ס ה מ
ד ג ה ו ר ט ש מי ציו- ?
 הסלמה מפני חוששת הסישטרה צמרת

 שמי הוא ההשד נגדם. הננקטת כפעילות
 שכה כירושלים, הפעולה מאחורי שעומד

 קציני־מישטרה של המכוניות גלגלי נוקכו
 נפץ הכילות לשלוח עלול בכירים,

הקצינים. דלישכות

א כ כ כו ־ ־ וו־1גו8 בו
 ערכי על־ידי שנכתב פרשנות מאמר

 המיזרח־ ד־טכועון הדיפה, הלד ישראלי,
 בר־ מרד עד באיידאר״, ״אד ירושלמי,

הצנזורה. עד־ידי נפסד כוככא,
 ראש נהג לבר־כוכבא שבניגוד טען, המאמר כותב

 להתפנות הסכים כא־סר בהגיון ערפאת. יאסר אש״ף,
במחנוית־הפליטים. הטבח לפני נכתב המאמר מביירות.

ת הדתיים רו ח ̂ ב
ם רגני א ת מ

 הדתית החטיבה — אחדות־ישראד חטיבת
 למסע לצאת עומדת — כתנועת־החרות

 גוש־אסונים, ובמוקדי בהתנחלויות הסברה
 והתחייה הספד-ל מצביעי את להעכיר כדי

אליהם.
 נאמנה תנועת״החתת שרק טוענים, החטיבה חברי
השלמה. ארץ־ישראל ורעיון דתי־יהודי ייחוד של לקו

ח וי3סר א שירו ל כ , ל
 נשפטו ובמילואים, כסדיר חיילים, חמישה

 או הכבושים ביטטהים לשרת סירוב עד
 חכר יכלונקה, אנטדד : ביניהם כלבנון•

 על שהודיע מכאר־־טכע ״ גכול ״יש הקבוצה
 בגדה. לשרת סירובו

 פוליטי פומבי לתת שלא מעדיפים מהעצורים חלק
למעצרם.
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 פס־ בקרזב ייחנך ״מעשיהו״ בביחרהמאסר

 מרובע. סטר 800 כן במיבנה מיוחד ייצור
 לחברת שייך והוא עובדים 100 בו יעבדו

 הם מהכלא, כשישתחררו ״תדיראן״.
במיפעל. לעכודה יתקבלו

ר אירועי דו א בי ל כ ב
 ורטהיימר, מרדכי בתי־הסוהר, שירות נציב
אירועים שד יוצאי־דופן ■מיבצעים יוזם

 השונים ככתי־הסוהר לא־מקובלים בידוריים
ביותר. גבוהה בתדירות בארץ,


